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Lūgumrakstu komiteja

29.11.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1596/2012, ko organizācijas Jugendliche ohne Grenzen
vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgā Lucie Haardt un ko atbalsta aptuveni 
25 organizācijas, un kam pievienoti vēl simtiem parakstu, par bēgļu 
cilvēktiesībām Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji aicina politiķus Eiropas, valsts, reģionālajā un vietējā līmenī visā 
Eiropas Savienībā ievērot bērnu tiesības un bēgļu cilvēktiesības. Viņi iestājas par atteikšanos 
no bīstamām robežsardzes metodēm, bēgļu nometnēm un bēgļiem paredzētām ieslodzījuma 
vietām. Viņi arī pieprasa izbeigt pret bēgļiem vērsto diskrimināciju un iestājas par izglītības 
un apmaksāta darba nodrošināšanu bēgļiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Lūgumraksta iesniedzēji, ko atbalsta aptuveni 25 organizācijas un simtiem personu, kas 
pievienojušas savu parakstu, aicina politiķus visā ES ievērot trešo valstu valstspiederīgo bērnu 
tiesības un cilvēktiesības. Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka trešo valstu valstspiederīgo 
bērnu tiesības un cilvēktiesības netiek pilnībā īstenotas Eiropas Savienībā, jo īpaši pret 
personām, kas nav eiropieši, vērsto pārvietošanās tiesību ierobežojumu, robežkontroļu, 
aizturēšanas un piespiedu atpakaļnosūtīšanas dēļ. Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka Eiropā 
notiek nepieteikts karš pret bēgļiem un migrantiem.

Lūgumraksta iesniedzēji jo īpaši aicina ES:
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– aizsargāt bēgļu tiesības saistībā ar robežu kontrolēm, tostarp atklātā jūrā; 

– izbeigt aģentūras Frontex darbību, kas ir pretrunā cilvēktiesībām un pie ES ārējām robežām 
liedz bēgļiem iebraukšanu;

– glābt cilvēkus jūrā, kuri dodas uz Eiropu, un atbalstīt tos, kas glābj bēgļu dzīvību;

– atvērt robežas bēgļiem, atbalstīt viņu tiesības uz pārvietošanās brīvību, ļaut katram dzīvot 
savā izvēlētajā vietā un valstī;

– radīt likumu, kas izbeidz diskrimināciju pret uzņemtajiem „bēgļiem”, vismaz ļaut cilvēkiem 
„bez dokumentiem”, nebaidoties no deportēšanas, piekļūt veselības aprūpei, izglītībai un 
izmantot savas pamattiesības attiecībā uz nodarbinātību; 

– sniegt pārvaldes iestādēm, policijai un militārajiem spēkiem apmācību par rasismu; 

– nodrošināt katram, neatkarīgi no iedzīvotāja statusa, pieejamas iespējas apgūt valodas un 
mācīties;

– pārtraukt aizturēšanu nometnēs un ieslodzījuma vietās un ģimeņu šķiršanu;

– ļaut personām, kas tikušas deportētas un kam Eiropa ir kļuvusi par mājas vietu, atgriezties 
Eiropā.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Migrantu, tostarp patvēruma meklētāju un bēgļu, pamattiesību ievērošana ir svarīgs mērķis, 
kas dalībvalstīm jānodrošina, piemērojot ES tiesību aktus. Turklāt, kā noteikts Pamattiesību 
hartā, visās darbībās, ko saistībā ar bērniem veic valsts vai privātas iestādes, pirmām kārtām 
jāņem vērā bērna vislabākās intereses. Tādējādi visās politikas jomās, tostarp patvēruma 
sniegšanas un migrācijas jomā, dalībvalstīm jānodrošina pilnīga atbilstība bērna vislabāko 
interešu principam1.

Personu brīva pārvietošanās ir pamattiesības, ko izmanto visi ES iedzīvotāji. Lai radītu 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpu bez iekšējām robežām, bija nepieciešams stiprināt 
Savienības ārējās robežas, kā arī regulēt trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un 
uzturēšanos, tostarp, izmantojot kopēju patvēruma un imigrācijas politiku. Ir jāatrod līdzsvars, 
īstenojot to, lai ES būtu joprojām pieejama inter alia tiem, kuriem var būt vajadzīga 
starptautiska aizsardzība, un vienlaikus nodrošinot dalībvalstu ārējo robežu kontroli. Tas, 
savukārt, palīdzētu apkarot tādas parādības kā nelegāla imigrācija un cilvēku tirdzniecība. 

ES tiesību aktos ir paredzēti ierobežojumi patvēruma meklētāja spējai ceļot uz citām valstīm, 
pirms atbildīgā dalībvalsts nav pieņēmusi lēmumu par viņa/viņas lūgumu piešķirt patvērumu. 
Taču personām, kam ir piešķirts bēgļa statuss, ir tiesības brīvi pārvietoties Šengenas zonā 
saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, kas attiecas uz jebkuru citu personu, kura legāli dzīvo 
ES. 

                                               
1 ES acquis un politikas dokumenti par bērna tiesībām ir apkopoti dokumentā, kas pieejams: 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/eu_acquis_2013_en.pdf
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ES ārējo robežu pārvaldības tiesiskajā regulējumā ir uzsvērts dalībvalstu pienākums ievērot 
pamattiesības. Veicot robežkontroles darbības, neatkarīgi no tā, vai to dara atsevišķi vai 
sadarbībā ar citām dalībvalstīm vai trešām valstīm, vai kopīgā operācijā, kuru koordinē 
aģentūra Frontex, dalībvalstīm jāievēro pamattiesības un tās nedrīkst veikt pasākumus, 
pārkāpjot neizraidīšanas principu. Jo īpaši Šengenas Robežu kodeksā1, kas ir galvenais 
juridiskais instruments, kurā noteikti dalībvalstu pienākumi par ārējo robežu pārvaldību, dota 
skaidra atsauce uz Pamattiesību hartu un neizraidīšanas principu. Šengenas Robežu kodeksā 
noteikts, ka robežsardzei, pildot savus pienākumus, pilnībā jāievēro cilvēka cieņa, īpaši 
attiecībā uz vismazāk aizsargātām personām, un ka visiem pasākumiem, ko tā veic, jābūt 
samērīgiem un nediskriminējošiem. 

Bažas par pamattiesību aizsardzību kopīgajās operācijās un citās darbībās, ko koordinē 
aģentūra Frontex, tiek paustas jaunākajos Frontex regulas2 grozījumos un Padomes Lēmumā 
Nr. 2010/252/ES3. Jaunie noteikumi, kas reglamentē aģentūras Frontex darbu, izraisīja 
svarīgus notikumus, piemēram, aģentūra pieņēma Frontex pamattiesību stratēģiju, izveidoja 
Konsultatīvo forumu par pamattiesību jautājumiem, kurā tiek iesaistītas starptautiskas 
organizācijas un NVO, kā arī iecēla pamattiesību amatpersonu, kas uzrauga aģentūras 
darbību, lai nodrošinātu, ka pamattiesību aizsardzība ir garantēta.

Saskaņā ar Frontex regulu dalībvalstij, kurā notiek kāda Frontex aģentūras koordinēta 
operācija, jānodrošina atbilstīgi disciplināri pasākumi gadījumos, kad operācijas gaitā tiek 
pārkāptas pamattiesības vai starptautiskās aizsardzības normas. Turklāt Frontex operācijas ir 
jāpārtrauc uz laiku vai jāizbeidz pilnībā vai daļēji, ja aģentūras izpilddirektors uzskata, ka 
pieļautie pārkāpumi ir būtiski vai ka tie, iespējams, var turpināties.

Padomes Lēmums Nr. 2010/252/ES4 regulē jūras robežu uzraudzības operācijas, ko koordinē 
aģentūra Frontex, tostarp glābšanas operācijas, kas varētu būt veicamas šo uzraudzības 
operāciju laikā. Lai gan Frontex nav meklēšanas un glābšanas iestāde, tai ir uzdots sniegt 
dalībvalstīm lielāku tehnisku un operatīvu palīdzību, ņemot vērā, ka dažkārt tām nākas 
saskarties ar humanitārām ārkārtas situācijām un glābšanu jūrā. Padomes lēmumā 
Nr. 2010/252/ES ir uzsvērts dalībvalstu pienākums ievērot pamattiesības, veicot jūras robežas
uzraudzības operācijas, kuras koordinē aģentūra Frontex. Tajā nepārprotami tiek uzsvērts 
neizraidīšanas princips, skaidri nosakot, ka šis princips attiecas arī uz atklātām jūrām. 

Saskaņā ar Frontex regulu un Padomes Lēmumu Nr. 2010/252/ES robežsardze, kas piedalās 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 562/2006, ar kuru 
ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār 
robežām (Šengenas Robežu kodekss), OV L 105, 13.4.2006.
2 Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004 (2004. gada 26. oktobris), ar ko izveido Eiropas 
Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām, 
OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.
3 Padomes 2010. gada 26. aprīļa lēmums, ar ko papildina Šengenas Robežu kodeksu attiecībā 
uz jūras ārējo robežu uzraudzību saistībā ar operatīvo sadarbību, kuru koordinē Eiropas 
Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai uz Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām, 
OV L 111, 4.5.2010., 20. lpp.
4 Šis lēmums 2012. gada 5. septembrī tika atcelts ar Eiropas Tiesas spriedumu lietā C-355/10, 
bet tas paliek spēkā, kamēr tas tiks aizstāts ar jauniem noteikumiem. Komisija 2013. gada 
12. aprīlī iesniedza priekö likumu regulai, kas aizstāj šo lēmumu (COM(2013)0197 final).
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aģentūras Frontex koordinētajās operācijās, ir jāapmāca pamattiesību jautājumā un attiecībā 
uz starptautiskās meklēšanas un glābšanas režīmu. 

Ja ierosinātā regula, ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR)1, tiks 
pieņemta, starp dalībvalstīm un Frontex būs sadarbības un informācijas apmaiņas sistēma, lai 
dalībvalstis varētu savas robežas pārvaldīt efektīvā sadarbībā. EUROSUR mērķi, kā to 
ierosina Komisija, ir novērst nelegālas robežu šķērsošanas gadījumus, pārrobežu noziegumus 
un samazināt bojāejas jūrā gadījumus. EUROSUR ir iecerēta kā daudzfunkcionāla sistēma, 
kas sniegtu dalībvalstīm labāku priekšstatu par to, kas notiek jūrā, un tāpēc to varētu izmantot 
kā rīku, kas palīdz uzlabot dalībvalstu spējas glābt cilvēku dzīvības jūrā.

Tiesības uz patvērumu ir garantētas ES un starptautiskajos tiesību aktos. ES likumdošanā ir 
paredzēti obligāti noteikumi, ar kuriem saskaņā dalībvalstīm ir jānodrošina procedūras 
pieejamība trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri lūdz starptautisku aizsardzību. Īpaši 
Patvēruma procedūru direktīvā2 ir ietverta prasība, ka ikvienam trešās valsts 
valstspiederīgajam, kas kādas dalībvalsts teritorijā lūdz starptautisku aizsardzību, ir tiesības 
iesniegt lūgumu par patvēruma piešķiršanu un ka valsts atbildīgajām iestādēm šis iesniegums 
jāpiereģistrē un jāizskata. Atbilstīgi ES acquis patvēruma jomā tā ir svarīga garantija, kas 
nodrošina, ka trešo valstu valstspiederīgie netiek sūtīti no dalībvalstīm atpakaļ, kur tiem būtu 
jāsaskaras ar vajāšanu.

ES acquis patvēruma jomā piedāvā procesuālas garantijas un atbilstīgu aizsardzības statusu 
tikai tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kas atrodas dalībvalstu teritorijā, tostarp uz 
robežas, teritoriālajos ūdeņos vai tranzīta zonās. Patvēruma pieprasījumi, kas izteikti ārpus 
dalībvalsts teritorijas, tostarp atklātā jūrā, neattiecas uz ES acquis darbību patvēruma jomā. 
Tomēr, kā iepriekš minēts, veicot robežu uzraudzību atklātā jūrā, dalībvalstīm jāievēro 
neizraidīšanas princips. 

Turklāt nesen pieņemtie tiesību akti patvēruma jomā3 paaugstinās saskaņotības līmeni un 
uzlabos standartus atbilstīgi starptautiskajām saistībām. Jo īpaši attiecībā uz piekļuvi 
patvēruma procedūrai pārskatītajā Patvēruma procedūru direktīvā4 ir pastiprināti noteikumi, 
lai nodrošinātu patvēruma procedūru pieejamību personām, kurām varētu būt vajadzīga 
starptautiska aizsardzība. Piemēram, direktīvā tagad konkrēti noteikts, ka amatpersonām (jo 
īpaši tām, kuras nodarbojas ar sauszemes vai jūras robežu uzraudzību vai veic 
robežpārbaudes), kas pirmās kontaktējas ar starptautiskās aizsardzības meklētājiem, būtu 
jāsaņem instrukcijas un nepieciešamā apmācība, kā konstatēt vajadzību pēc starptautiskās 
aizsardzības un kā rīkoties šādu pieprasījumu gadījumā.
                                               
1 2011. gada 12. decembra priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 
izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR), COM(2011)0873 galīgā redakcija.
2 Padomes Direktīva 2005/85/EK (2005. gada 1. decembris) par minimāliem standartiem 
attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar kurām piešķir un atņem bēgļa statusu.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 603/2013 (Eurodac), 
2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 604/2013 (Dublinas regula), 2013. gada 26. jūnija 
Direktīva 2013/33/ES (Uzņemšanas nosacījumu direktīva) un 2013. gada 26. jūnija 
Direktīva 2013/32/ES (Patvēruma procedūru direktīva).
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/32/ES par kopējām 
procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai. Ar šo direktīvu no 
2015. gada 21. jūlija tiks atcelta un aizstāta Direktīva 2005/85/EK. 
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Pārskatītajā Uzņemšanas nosacījumu direktīvā1 un Atpakaļnosūtīšanas direktīvā2 ietverti 
skaidri un stingri noteikumi par patvēruma meklētāju un trešo valstu valstspiederīgo, uz 
kuriem attiecas atpakaļnosūtīšanas lēmums, aizturēšanu, lai nodrošinātu, ka aizturēšana 
nenotiek patvaļīgi un ka visos gadījumos tiek ievērotas pamattiesības. Proti, aizturēšanu drīkst 
veikt tikai saskaņā ar noteiktu pamatojumu un tikai tādā gadījumā, ja tā atbilst samērīguma un 
nepieciešamības principiem, kad ir izskatīta katra lieta atsevišķi. Ir jābūt pieejamām 
vajadzīgajām juridiskajām garantijām, piemēram, piekļuvei efektīvai tiesiskajai aizsardzībai 
un bezmaksas juridiskajai palīdzībai, ja tā nepieciešama. Arī uzņemšanas nosacījumiem 
aizturēšanas procesā jābūt tādiem, kas neaizskar cilvēka cieņu.

Šie jaunie tiesību akti patvēruma jomā atzīst nepilngadīgo personu (pieaugušā pavadībā vai 
bez tās) īpašo neaizsargātību un paredz viņiem sevišķas papildu garantijas. Piemēram, saskaņā 
ar pārskatīto Uzņemšanas nosacījumu direktīvu nepilngadīgie bez pieaugušā pavadības tiks 
aizturēti tikai ārkārtas apstākļos, viņus neturēs kā ieslodzījumā, un tiks darīts viss iespējamais, 
lai viņus atbrīvotu iespējami ātrāk. Aizturētajiem nepilngadīgajiem ir iespēja iesaistīties brīvā 
laika pavadīšanas pasākumos, tostarp rotaļās un atpūtas pasākumos, kas atbilst viņu 
vecumam. Ar šo direktīvu noteikts, ka, ja tiek aizturētas patvēruma meklētājas sievietes, 
dalībvalstis nodrošina, ka viņas izmitina atsevišķi no patvēruma meklētājiem vīriešiem, ja 
vien minētie vīrieši nav ģimenes locekļi un ja visas attiecīgās personas tam piekrīt.

ES ir apņēmusies ievērot pamattiesības, arī īstenojot nelegālo migrantu atpakaļnosūtīšanas 
politiku. Nelegālo migrantu tiesības galvenokārt regulē Atpakaļnosūtīšanas direktīva. Eiropas 
Tiesa ir apliecinājusi šīs direktīvas tālejošo iedarbību, kas visskaidrāk izpaužas svarīgā 
nolēmumā — spriedumā El Dridi lietā3 —, kurā secināts, ka dalībvalstis nedrīkst noteikt soda 
sankcijas (ieslodzījumu) par nelegālu uzturēšanos vai nepakļaušanos rīkojumam par 
atpakaļnosūtīšanu. 

Atpakaļnosūtīšanas direktīvā ietvertas daudzas īpašas garantijas, kas nodrošina, ka iespējamo 
atpakaļnosūtāmo personu pamattiesības tiek pilnībā ievērotas. Tajā sevišķi noteikts, ka 
personām, kuras paredzēts nosūtīt atpakaļ, ir tiesības uz pienācīgu lēmumu pieņemšanas 
procesu jautājumā par atpakaļnosūtīšanu, un ietverta prasība, ka atpakaļnosūtāmām personām 
parasti tiek piedāvāta iespēja brīvprātīgi aizbraukt no ES. Šajā saistībā no Eiropas 
Atpakaļnosūtīšanas fonda tiek piešķirta plaša finanšu palīdzība, lai atbalstītu programmas, 
kuru mērķis ir veicināt nelegālo migrantu brīvprātīgu atgriešanos un reintegrēšanos. Attiecībā 
uz personām, kas gaida atpakaļnosūtīšanu, kā arī personām, kuras nevar nosūtīt atpakaļ (īpaši 
tādēļ, ka izcelsmes valstī atpakaļuzņemšana nav iespējama), ar direktīvu ir noteikta garantēta 
piekļuve veselības pamataprūpei. Atpakaļnosūtīšanas direktīvā paredzētas arī īpašas garantijas 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/33/ES, ar ko nosaka 
standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai. Ar šo direktīvu no 
2015. gada 21. jūlija tiks atcelta un aizstāta Direktīva 2003/9/EK. 

3 Lieta C-61/11 PPU.
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ģimeņu un vismazāk aizsargāto personu, piemēram, nepilngadīgo bez pavadītāja, aizsardzībai, 
tostarp iespēja noteiktos apstākļos atlikt pārvešanu. Atpakaļnosūtīšanas direktīvā paredzētas 
arī īpašas garantijas nepilngadīgajiem, tostarp tiesības uz izglītību, iespēja tikt aizturētam tikai 
izņēmuma gadījumos un, ja tas notiek, tad atbilstīgi izmitinot. 

Tādējādi saskaņā ar Atpakaļnosūtīšanas direktīvu dalībvalstīm jānodrošina visiem 
nelegālajiem migrantiem cieņas pilna attieksme atpakaļnosūtīšanas procedūru gaitā, kurām 
pašām par sevi jābūt godīgām un pārredzamām. Trešo valstu valstspiederīgajiem, kas tiek 
nosūtīti atpakaļ uz savām izcelsmes valstīm, piemērojot Atpakaļnosūtīšanas direktīvu, un kas 
vēlas atgriezties kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, jāiesniedz pieteikums par 
iebraukšanas un uzturēšanās atļauju tās dalībvalsts atbildīgajām iestādēm, kurā viņi vēlas 
ierasties un dzīvot. Attiecīgās dalībvalsts iestādēm jālemj par šo pieteikumu atbilstīgi ES 
acquis patvēruma jomā un attiecīgās valsts tiesiskajiem noteikumiem.

Nodrošinājumi, kas piešķirti ar Atpakaļnosūtīšanas direktīvu, tiek piemēroti, sākot ar brīdi, 
kad atbildīgās iestādes ir identificējušas nelegālu migrantu. Attiecībā uz jautājumu par 
nelegālā situācijā esošu migrantu aizturēšanu Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra ir 
izdevusi pamatnostādnes1, kas domātas, lai dalībvalstis garantētu pilnīgu pamattiesību 
ievērošanu arī šajā jomā. Lai gan šīs pamatnostādnes nav saistošas, parasti tās tiek ņemtas 
vērā dalībvalstu ikdienas praksē.

Komisija cieši pārrauga, kā dalībvalstis ievēro iepriekš minētās saistības, un, būdama Līgumu 
sargātāja, nekavējoties veic pienācīgus pasākumus, ja ir skaidri pierādījumi, ka kāda 
dalībvalsts ir pārkāpusi ES tiesības.

                                               
1Nelegālā situācijā esošu migrantu aizturēšana — pamattiesību apsvērumi.
 http://fra.europa.eu/en/news/2012/fundamental-rights-considerations-apprehending-irregular-
migrants.


